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ບດົຄ າເຫຼັນຂອງຫວົໜຸ້າສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ 

ວິໄສທຼັດຮອດປີ 2030 ກ່ຽວກຼັບການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ: 
“ເປັນຂໍກະແຈ ໃນການຈຼັດສຼັນແຫ ່ງທຶນ ທີີ່ມີຄວາມໜຸ້າເຊືີ່ອຖື ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກົນ”  

          ເພືີ່ອບຼັນລ ວິໄສທຼັດຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນພຼັດທະນາຕະຫ າດ

ທຶນ 5 ປີ (2016-2020) ໃນການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ 

ລາວ, ໃນປີ 2019 ສຄຄຊ ຮ່ວມກຼັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ສ າເລຼັດ 

ການປັບປ ງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ, ສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າລ ່ມກົດ  

ໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫຸ້ແກ່ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ

ຫ ຼັກຊຼັບ ໃຫຸ້ມີຄວາມໜຼັກແໜຸ້ນ, ມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ າ, 

ສຸ້າງເງືີ່ອນໄຂສະດວກໃຫຸ້ບຼັນດາບໍລິສຼັດ ຫ ື ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ທຼັງພາກ

ລຼັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫ າດທຶນ, ຊຸກຍ ຸ້, ສົົ່ງເສີມ 

ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກ່ບ ກຄົນ ແລະ ນິຕິບ ກຄົນ ປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃນຕະຫ າດທຶນ ແລະ ເຮຼັດໃຫຸ້ນິຕິກ າ

ຂອງ ສປປ ລາວ ສອດຄ່ອງກຼັບຫ ຼັກການຂອງອົງການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບສາກົນ (IOSCO) ເທືີ່ອລະກຸ້າວ.  

  ເພືີ່ອສືບຕໍໍ່ສຸ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ລຼັດວິສາຫະກິດ, ລຼັດຖະບານໄດຸ້ເຫຼັນດີໃຫຸ້ ລຼັດວິສາຫະກິດນ າໃຊຸ້ຄຼັງ

ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ຄຼັງສະສົມຕາມລະບຽບການຂອງວິສາຫະກິດ ເພືີ່ອປັບປ ງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງຂອງຕົນ ເປັນຕົັ້ນ 

ດຸ້ານການຈຼັດຕຼັັ້ງ, ການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແນໃສ່ໃຫຸ້ລຼັດວິສາຫະກິດມີຄວາມພຸ້ອມໃນການ

ລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫ າດທຶນ. ພຸ້ອມດຽວກຼັນນີັ້, ເພືີ່ອສຸ້າງສິີ່ງຈ ງໃຈໃຫຸ້ແກ່ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຸ້ຫ ຸດ

ອາກອນກ າໄລຈາກ 19% ມາເປັນ 13% ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕໍໍ່ເນືີ່ອງໃຫຸ້ແກ່ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ນຼັບແຕ່ມືັ້ຈົດທະບຽນ

ເປັນຕົັ້ນໄປ ເຊິີ່ງມີຜົນບຼັງຄຼັບໃຊຸ້ ປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນໄປ. 

 ຕິດພຼັນກຼັບການສຸ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ປະສານສົມທົບກຼັບພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂຸ້ອງທົບທວນນິຕິກ າ ແລະ ໄລຍະເວລາຂຸ້າມຜ່ານສ ່ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດມາດຕະຖານສາກົນດຸ້ານການລາຍງານການ

ເງິນ (IFRS) ເພືີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກຼັບເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ; ໄດຸ້ສຸ້າງຄ າແນະນ າກ່ຽວກຼັບການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ສ າລຼັບບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ (Corporate Governance Guideline: CG Guideline) ພຸ້ອມທຼັງ ໄດຸ້ລົງເຜີຍແຜ່

ນິຕິກ າທີີ່ຈ າເປັນ ໃຫຸ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນການ

ປະຕິບຼັດໜຸ້າທີີ່ຂອງພວກກ່ຽວ ແນໃສ່ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ. 

 ສ າລຼັບສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ຮຼັບຮອງບໍລິສຼັດປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນເພີີ່ມເຕີມ ເພືີ່ອປະເມີນມ ນ

ຄ່າຊຼັບສິນໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ; ໄດຸ້ສ າເລຼັດການພຼັດທະນາລະບົບສົົ່ງຂໍໍ້ມ ນລາຍງານທາງອີເລຼັກໂທຣນິກສ າລຼັບ

ບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ເຊິີ່ງຊ່ວຍເຮຼັດໃຫຸ້ການລາຍງານ ແລະ ວິເຄາະຂໍໍ້ມ ນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຊຼັດເຈນຍິີ່ງຂຶັ້ນ; ໄດຸ້ສ າເລຼັດ 
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ແລະ ນ າໃຊຸ້ຫ ຼັກການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບຕາມແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision) ເພືີ່ອ

ໃຫຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂຶັ້ນ. 

 ໃນສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພຼັນຫ ຼັກຊຼັບ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສ າເລຼັດການຄົັ້ນຄວຸ້າຜະລິດຕະພຼັນໃໝ່ຄື: ການນ າເອົາຮ ຸ້ນໄປເປັນ

ຮ ຸ້ນອຸ້າງອີງ ເພືີ່ອອອກໃບຢັັ້ງຢືນສິດ (Depository Receipt: DR) ເພືີ່ອຊ່ວຍສຸ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫຸ້ແກ່ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ

ລາວ ແລະ ຜ ຸ້ຖືຄອງຮ ຸ້ນ. ພຸ້ອມນີັ້, ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ປັບປ ງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊືັ້-ຂາຍພຼັນທະບຼັດໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ

ລາວ. 

ຄຽງຄ ່ກຼັນນີັ້, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ໃຫຸ້ຄວາມສ າຄຼັນວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວຽກງານຕະຫ າດ

ທຶນໃຫຸ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍໄດຸ້ປັບປ ງ ເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮ ບແບບການໂຄສະນາເພືີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກຼັບກ ່ມເປົັ້າໝາຍ, ໄດຸ້ສຸ້າງ

ສະປັອດໂຄສະນາ ແລະ ກາຕ ນເອນິເມຊຼັນ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືສືີ່ສານທີີ່ໜຸ້າສົນໃຈ ແລະ ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານ

ຕະຫ າດທຶນ ສ າລຼັບມວນຊົນ. 

ເພືີ່ອຍົກສ ງຄວາມຮ ຸ້, ຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານວິຊາການ ສຄຄຊ ໄດຸ້ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຮ ບແບບ ສອງຝ່າຍ, 

ຫ າຍຝ່າຍ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງສາກົນ ໂດຍໄດຸ້ຈຼັດສ າມະນາໃນຫົວຂໍໍ້ຕ່າງໆຢ ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, 

ຝຶກງານຕົວຈິງ (On-the-job-training) ຢ ່ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດຸ້ຖືໂອກາດຈາກການເຂົັ້າເປັນ

ສະມາຊິກສ າຮອງຂອງອົງການ IOSCO ເພືີ່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາໃນລະດຼັບຕ່າງໆ ເຊິີ່ງໄດຸ້ສຸ້າງໂອກາດ

ໃຫຸ້ພະນຼັກງານ ສຄຄຊ ໄດຸ້ຮຽນຮ ຸ້ສິີ່ງໃໝ່ໆ ເພືີ່ອນ າມາປັບປ ງນິຕິກ າ ແລະ ສຸ້າງແນວທາງໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 

ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກຼັບມາດຕະຖານສາກົນເທືີ່ອລະກຸ້າວ.  

ສ າລຼັບການບຼັງຄຼັບໃຊຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ເຫຼັນວ່າມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດ

ສະກຼັດກຼັັ້ນການກະທ າຜິດໄດຸ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງໃນປີຜ່ານມາ ສຄຄຊ ໄດຸ້ປະຕິບຼັດມາດຕະການສຶກອົບຮົມຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ຕະຫ າດທຶນ ຈ ານວນ 3 ກໍລະນ ີແລະ ໄດຸ້ປະຕິບຼັດມາດຕະການປັບໄໝ ຈ ານວນ 4 ກໍລະນ.ີ 

ສ າລຼັບປີ 2020 ຄາດວ່າການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນ ສປປ ລາວ ຈະປະເຊີນທຼັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທຸ້າທາຍ

ຫ າຍດຸ້ານ. ສະນຼັັ້ນ, ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດແຜນງານ-ໂຄງການໃນການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນ ສປປ ລາວ 

ປະຈ າປີ 2020 ໃຫຸ້ບຼັນລ ຕາມລະດຼັບຄາດໝາຍ, ສຄຄຊ ຕຸ້ອງໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍ

ໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກຼັບກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ (ສະບຼັບປັບປ ງ) ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ

ໃຫຸ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ; ສະເໜີລຼັດຖະບານພິຈາລະນາຍົກເວຼັັ້ນການເກຼັບຄ່າທ ານຽມຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນສ່ວນຂອງລຼັດຖະບານ; 

ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຕີຄວາມໝາຍມາດຕາ 82 ຂໍໍ້ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍລຼັດຖະກອນ ກ່ຽວກຼັບການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ

ໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ຂອງພະນຼັກງານລຼັດຖະກອນ; ສືບຕໍໍ່ສົມທົບກຼັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືີ່ອກະກຽມຄວາມພຸ້ອມ

ຂອງລຼັດວິສາຫະກິດໃຫຸ້ມີຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງ; ປັບປ ງເງືີ່ອນໄຂການອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນໜຶີ່ງ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ

ການຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນສອງ ເພືີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກຼັບເງືີ່ອນໄຂຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດໃຫຸ້ຫ າຍຂຶັ້ນ; 

ປະສານສົມທົບກຼັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືີ່ອປັບປ ງນິຕິກ າກ່ຽວກຼັບການຂະຫຍາຍເວລາປະຕິບຼັດມາດຕະຖານດຸ້ານການ
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ລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສ າລຼັບວິສາຫະກິດທີີ່ຮຼັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE); ກະກຽມປະເມີນຄວາມພຸ້ອມ

ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ CG Guideline ແລະ ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງບຼັດປະເມີນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ CG Guideline; ສືບຕໍໍ່ຈຼັດ

ຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບຕາມແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ; ສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າຜະລິດຕະພຼັນໃໝ່ ທີີ່ແທດເໝາະກຼັບ

ຕະຫ າດທຶນລາວ; ສືບຕໍໍ່ຈຼັດຕຼັັ້ງວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດຸ້ວຍຫ າຍຮ ບການທີີ່ເໝາະສົມ; ສືບຕໍໍ່ຮ່ວມມື ໃນຮ ບແບບສອງ

ຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືີ່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດຸ້ານວິຊາການ ແລະ ກະກຽມສະໝຼັກເຂົັ້າ

ເປັນສະມາຊິກສົມບ ນຂອງອົງການ IOSCO ເພືີ່ອຍົກສ ງຖານະບົດບາດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີສາກົນ. 
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ສະຖຕິສິ າຄຼັນໃນປີ

ປີ 2019 ໄດຸ້ສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິ

ກ າ 12 ສະບຼັບ ປະກອບມີ: ຂໍໍ້ຕົກລົງ 

7 ສະບຼັບ, ແຈຸ້ງການ 4 ສະບຼັບ, ຄ າ

ແນະນ າ 1 ສະບຼັບ (ປະຈ ບຼັນ ສຄຄຊ 

ມີນິຕິກ າທຼັງໝົດ 65 ສະບຼັບ) 

▪ ປີ 2019 ມີບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ເພີີ່ມຂຶັ້ນ 
2 ແຫງ່  (ທຼັງໝົດມີ 11 ແຫ່ງ); 

▪ ມ ນຄ່າລະດົມທຶນຜ່ານການອອກຫ ຼັກ
ຊຼັບ ທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນ

ປີ 2019: 1.952 ຕືັ້ກບີ ແລະ ຍອດ

ສະສົມທຼັງໝົດຮອດປັດຈ ບຼັນ: 
19.471 ຕືັ້ກບີ).                    

ບຼັນຊີຜ ຸ້ລົງທຶນທຼັງໝົດໃນປີ 2019 

ເພີີ່ມຂຶັ້ນ 1.317 ຄນົ  

(ທຼັງໝົດມີ 15.353 ຄົນ ຄື: 

ພາຍໃນ 12.011 ຄົນ  

ຕ່າງປະເທດ 3.342 ຄົນ). 

▪ ມ ນຄ່າການຊືັ້-ຂາຍ ໃນປີ 2019 ແມ່ນ 

74,01 ຕືັ້ກບີ (ທຼັງໝົດນຼັບແຕ່ເປີດ

ຕະຫ າດມີ 1.594 ຕືັ້ກີບ); 

▪ ມ ນຄ່າຕະຫ າດໃນທຸ້າຍປີ 2019 ແມ່ນ 
9.618 ຕືັ້ກບີ; 

▪ ດຼັດຊະນີຫ ຼັກຊຼັບທຸ້າຍປີ 2019  ປິດຢ ່ທີີ່ 

728,11 ຈ ດ. 

▪ ບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ 4 ແຫງ່ 
▪ ບໍລິສຼັດກວດສອບ 4 ແຫງ່ 
▪ ບໍລິສຼັດປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ 9 ແຫງ່ (ປີ 

2019 ເພີີ່ມຂຶັ້ນ 7 ແຫ່ງ) 

▪ ທະນາຄານດ ແລຊຼັບສິນ 3 ແຫງ່ 

▪ ບໍລິສຼັດຈຼັດລ າດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊືີ່ອຖື 1ແຫງ່                                                   

▪ ໃນປີ 2019 ນຼັກວິຊາຊີບທຼັງໝົດ 
73 ຄນົ (ເພີີ່ມຂຶັ້ັ້ນ 4 ຄນົ) 
ປະກອບມີ: ນຼັກວິຊາຊີບທ ລະກິດ
ຫ ຼັກຊຼັບ 30 ຄົນ, ນຼັກວິຊາຊີບ
ກວດສອບ 20 ຄົນ ແລະ ນຼັກ
ວິຊາຊີບປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ 23 
ຄົນ) 
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ສາລະບານ 

I. ສະພາບຕະຫ າດທນຶ ໃນປ ີ2019 ______________________________________________ 1 

1. ສະພາບຕະຫ າດທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ __________________________________________ 1 

2. ສະພາບຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ __________________________________________ 1 

II. ການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບໃນປີ 2019 _______________________________________ 2 

1. ອົງການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ____________________________________________ 2 

1.1 ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ (ຄຄຊ) _______________________________________ 2 

1.2 ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ (ສຄຄຊ) ________________________________ 3 

2. ຜົນສ າເລຼັດທີີ່ພົັ້ນເດຼັົ່ນ ໃນປີ 2019 ___________________________________________ 4 

2.1 ນິຕິກ າທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກຕໍໍ່ກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ___ 4 

2.1.1 ນິຕິກ າທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ _____________________________ 4 

2.1.2 ນະໂຍບາຍມະຫາພາກຕໍໍ່ກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ__________________________________ 5 

2.2 ການຄ ຸ້ມຄອງການອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນໜຶີ່ງ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບໍລິສຼັດອອກ

ຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ___________________________________________ 5 

2.3 ການຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນສອງ _____________ 7 

2.4 ການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນຼັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ຼັກຊຼັບ ___________________ 9 

2.5 ການປົກປ້ອງຜ ຸ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ _____________________________________________ 9 

2.6 ການບຼັງຄຼັບໃຊຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ________________________ 10 

2.7 ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ _______________________________________ 10 

2.8 ການຮ່ວມມືສາກົນ ___________________________________________________ 11 

3. ຂໍໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍໍ້ຫຍ ຸ້ ງຍາກ  ___________________________________________ 13 

3.1 ຂໍໍ້ສະດວກ _________________________________________________________ 13 

3.2 ຂໍໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກ ________________________________________________________ 13 
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III. ທດິທາງແຜນການ ປ ີ2020 ______________________________________________ 14 

1. ຄາດຄະເນສະພາບຕະຫ າດທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ___________________________________ 14 

2. ຄາດຄະເນສະພາບຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ___________________________________ 14 

3. ໜຸ້າວຽກຕົັ້ນຕໍທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ສ ມໃສ່ໃນປີ 2020 _____________________________________ 14 

3.1 ນິຕິກ າທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກຕໍໍ່ວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ____ 14 

3.2 ການຄ ຸ້ມຄອງການອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນໜຶີ່ງ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບໍລິສຼັດອອກ

ຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ __________________________________________ 15 

3.3 ການຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນສອງ _____________________ 15 

3.4 ການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນຼັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ຼັກຊຼັບ __________________ 15 

3.5 ການປົກປ້ອງຜ ຸ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ____________________________________________ 15 

3.6 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມຮ ຸ້ແກ່ມວນຊົນ _______________________________ 16 

3.7 ການຮ່ວມມືສາກົນ ___________________________________________________ 16 
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I. ສະພາບຕະຫ າດທນຶ ໃນປ ີ2019 

1. ສະພາບຕະຫ າດທນຶຂອງຕາ່ງປະເທດ 

ສະພາບຕະຫ າດທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2019 ທຽບໃສ່ປີ 2018 ໂດຍລວມ ເຫຼັນວ່າສ່ວນຫ າຍໄດຸ້ປັບຕົວດີ
ຂຶັ້ນ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຜ ຸ້ລົງທຶນເລີີ່ມມີຄວາມເຊືີ່ອໝຼັັ້ນຕໍໍ່ການພຼັດທະນາເສດຖະກິດໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກຸ້ໄຂບຼັນຫາ
ທາງການຄຸ້າຂອງປະເທດມະຫາອ ານາດ ທີີ່ມີຄວາມຄືບໜຸ້າໄປໃນທິດທາງທີີ່ດີຂຶັ້ນ, ທະນາຄານກາງ ສ.ອາເມລິກາ (FED) 

ໄດຸ້ປັບຫ ຸດອຼັດຕາດອກເບຸ້ຍຕ ່າສ ດທີີ່ເຄີຍປະຕິບຼັດມາ, ທະນາຄານກາງເອີຣົບ (ECB) ໄດຸ້ປະກາດປັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜຼັນ

ທາງການເງິນ ແລະ ປັບຫ ຸດນະໂຍບາຍອຼັດຕາດອກເບຸ້ຍ Re-Finance ໃນອຼັດຕາ 0% ເຊິີ່ງຕ ່າທີີ່ສ ດໃນປະຫວຼັດສາດ 
ແລະ ການເປີດເຜີຍຕົວເລກທາງດຸ້ານເສດຖະກິດໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍໍ່ອອກມາດີກວ່າຄາດຄະເນໄວຸ້ ເຊິີ່ງທຼັງ
ໝົດເຫ ົົ່ານີັ້ ລຸ້ວນແຕ່ເປັນການສະໜຼັບສະໜ ນໃຫຸ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫ າດທຶນ. 1 

2. ສະພາບຕະຫ າດທນຶຂອງ ສປປ ລາວ 

ຕະຫ າດທຶນ ມີຄວາມສ າຄຼັນໃນການປະກອບສ່ວນພຼັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີພາລະບົດບາດ 
ແລະ ໜຸ້າທີີ່ຕົັ້ນຕໍໃນການຈຼັດສຼັນແຫ ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການ
ພຼັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຂອງພາກສ່ວນດຼັົ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼັນໄປສ ່ການບໍລິຫານຢ່າງມືອາຊີບ 
ພຸ້ອມທຼັງ ສຸ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂຼັນດຸ້ານການຜະລິດ, ການຄຸ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ 
ບົນພືັ້ນຖານການສະໜຼັບສະໜ ນການສະໜອງແຫ ່ງທຶນ ຮ່ວມກຼັບ ຕະຫ າດເງິນ.  

ຮອດທຸ້າຍປີ 2019 ວິສາຫະກິດສາມາດລະດົມແຫ ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ໂດຍຜ່ານການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຢ ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ອອກຮ ຸ້ນກ ຸ້ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 19.471 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົາ 11,86% ຂອງ GDP. ແຫ ່ງທຶນດຼັົ່ງກ່າວ 
ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງໃນການຂະຫຍາຍທ ລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍໄດຸ້ຖືກນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນ
ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ ສຸ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ, ສຸ້າງປ ັ້ານ ັ້າມຼັນ, ສ ນການຄຸ້າ, ຜະລິດຊີມຼັງ, ຜະລິດນ ັ້າມຼັນປາມ, ຂະຫຍາຍທ ລະ
ກິດເຊົົ່າສິນເຊືີ່ອ, ນ າໃຊຸ້ເປັນທຶນໝ ນວຽນໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ອືີ່ນໆ. ປັດຈ ບຼັນ ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ມີ
ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ຈາກຫ າຍຂະແໜງການ ເປັນຕົັ້ນ ສະຖາບຼັນການເງິນ, ໄຟຟ້າ, ກະສິກ າ, ອ ດສະຫະກ າ, ການ
ຄຸ້າ-ການບໍລິການ ແລະ ອືີ່ນໆ.  

ຄຽງຄ ່ກຼັນນີັ້, ເພືີ່ອເປັນການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນ ກໍໍ່ຄືເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ປະສານ
ສົບທົບກຼັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືີ່ອສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງກົນໄກຂອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ ເພືີ່ອໃຫຸ້ສາມາດອອກຈ າໜ່າຍ
ພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານຜ່ານ ຕລຊລ ນຼັບແຕ່ທຸ້າຍປີ 2018 ເປັນຕົັ້ນມາ. ຮອດທຸ້າຍປີ 2019 ສາມາດລະດົມທຶນໃຫຸ້ແກ່
ລຼັດຖະບານ ຜ່ານ ຕລຊລ ແລຸ້ວຈ ານວນ 1,657 ຕືັ້ກີບ (ປີ 2019 ຈ ານວນ 1.372 ຕືັ້ກີບ) ຊຶີ່ງກົນໄກດຼັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ເຮຼັດ
ໃຫຸ້ການຂາຍພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານ ຄ່ອຍໆຫຼັນເຂົັ້າສ ່ລະບົບຕະຫ າດທຶນ. 

 

 
 

 

 
1 ຂໍໍ້ມ ນອຸ້າງອີງ: Capital Group (2020). “ບົດລາຍງານຕະຫ າດທຶນໂລກ ສ າລຼັບປີ 2019”. 
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II. ການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບໃນປີ 2019  

1. ອງົການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 

1.1 ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ (ຄຄຊ)  

ນຼັບແຕ່ ຄຄຊ ໄດຸ້ຮຼັບການສຸ້າງຕຼັັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບຼັດໜຸ້າ

ທີີ່ຂອງຕົນ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ ໂປ່ງໃສ, ຍ ຕິທ າ ແລະ  
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ລະບົບການເງິນ. ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານດຼັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ປະສານສົມທົບແໜຸ້ນ ແລະ ໄດຸ້ຮຼັບການ
ຮ່ວມມືຈາກບຼັນດາຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ າດທຶນ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເປັນຢ່າງດີ  ເພືີ່ອພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນ 
ກໍໍ່ຄື ການພຼັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເທືີ່ອລະກຸ້າວ.  

ສ າລຼັບໜຶີ່ງປີທີີ່ຜ່ານມາ ຄຄຊ ໄດຸ້ກ ານົດແນວທາງໃນການຄ ຸ້ມຄອງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄືີ່ອນ 
ໄຫວວຽກງານທີີ່ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາທາງເອກະສານ ແລະ ຜ່ານ
ການຈຼັດກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຈ ານວນ 4 ຄຼັັ້ງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຮຼັບຮອງເອົາບຼັນຫາທີີ່ສ າຄຼັນຈ ານວນໜຶີ່ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການ
ປັບປ ງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ, ນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ, ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ມວນຊົນ, ການແກຸ້
ໄຂບຼັນຫາຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ, ແຜນການປັບປ ງ ແລະ ພຼັດທະນາຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ແລະ ບຼັນຫາສ າຄຼັນອືີ່ນໆ. 
ນອກຈາກນີັ້, ໃນປ ີ2019 ໄດຸ້ປັບປ ງຄະນະກ າມະການ ຄຄຊ ຈ ານວນ 3 ທ່ານ. ປະຈ ບຼັນໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນຂອງ 
ຄຄຊ ປະກອບມີ 13 ທ່ານ (ຕາມແຜນວາດ 1).   

ແຜນວາດ 1: ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ 
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1.2 ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ (ສຄຄຊ) 

ໃນໄລຍະໜຶີ່ງປີຜ່ານມາ ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບຼັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນດຸ້ວຍຄວາມຮຼັບຜິດຊອບສ ງ ກໍໍ່ຄື ການ
ເປັນເສນາທິການໃຫຸ້ແກ່ ຄຄຊ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ບົນພືັ້ນຖານການປະສານສົມທົບ 
ແລະ ເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບບຼັນດາຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ າດທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນໃຫຸ້ວຽກງານ
ຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບມີີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຜົນສ າເລຼັດຕາມລະດຼັບຄາດໝາຍທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້. ພຸ້ອມນີັ້ ໃນປີຜ່ານມາ ສຄຄຊ 
ໄດຸ້ປັບປ ງການຈຼັດຕຼັັ້ງ ຈ ານວນ 7 ຄຼັັ້ງ ເພືີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກຼັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຕົວຈິງຂອງພະນຼັກງານ. ຮອດປັດຈ ບຼັນ, ສຄຄຊ ມີພະນຼັກງານທຼັງໝົດ 44 ທ່ານ (ຍິງ 21 ທ່ານ) ໃນນີັ້ ປະກອບ
ດຸ້ວຍຄະນະ ສຄຄຊ 4 ທ່ານ, ຄະນະພະແນກ 10 ທ່ານ ແລະ ວິຊາການ 30 ທ່ານ. ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງ ສຄຄຊ 
ປະກອບດຸ້ວຍ 6 ພະແນກ (ຕາມແຜນວາດ 2). 

ແຜນວາດ 2: ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງ ສຄຄຊ 

 

 

http://www.lsc.gov.la/


Website: www.lsc.gov.la 

Email: lsco@lsc.gov.la 

 

  
L a o  S e cu r i t i e s  C om m i s s i on  Of f i c e  

ANNUAL REPORT  

 

4 

 

4 

 

2019 

2. ຜົນສ າເລຼັດທີີ່ພົັ້ນເດຼັົ່ນ ໃນປ ີ2019 

  ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກວິຊາສະເພາະຂອງຕົນຢ່າງຕຼັັ້ງໜຸ້າ, ເປັນລະບົບ, ມີແຜນການຢ່າງລະອຽດ 
ແລະ ມີການຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ເຮຼັດໃຫຸ້ສາມາດຍາດໄດຸ້ຜົນສ າເລຼັດໃນຫ າຍດຸ້ານ ເຊິີ່ງສາມາດສຼັງລວມໄດຸ້
ດຼັົ່ງນີັ້: 

2.1 ນຕິກິ າທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກຕໍໍ່ກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 

2.1.1 ນຕິກິ າທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 

ສຄຄຊ ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າໃຫຸ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮຼັບໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກ່ການ
ຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບໃຫຸ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ 

ຍ ຕິທ າ. ໃນປີ 2019 ສຄຄຊ ໄດຸ້ສ າເລຼັດການຄົັ້ນຄວຸ້າປັບປ ງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ ສະບຼັບປີ 2012 ໃຫຸ້ແທດ 
ເໝາະກຼັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບໃນປັດຈ ບຼັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກຼັບຫ ຼັກການຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ ໂດຍໄດຸ້ຮຼັບການຮຼັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມຼັນເທືີ່ອທີ 8 ໃນວຼັນທີ 3 ທຼັນວາ 2019. 
ນອກນີັ້, ກໍໍ່ໄດຸ້ສ າເລຼັດການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ຈ ານວນ 7 ສະບຼັບ (ສຸ້າງໃໝ່ 3, ປັບປ ງ 4) ພຸ້ອມທຼັງ ອອກແຈຸ້ງການ 
4 ສະບຼັບ ແລະ ຄ າແນະນ າ 1 ສະບຼັບ ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 1. 

ຕາຕະລາງ 1: ສຼັງລວມນິຕິກ າໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ (ສຄຄຊ) ທີີ່ຖືກຮຼັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊຸ້ໃນປີ 2019 

ລ າດຼັບ ລາຍຊືີ່ນຕິກິ າ  
1 ຂໍໍ້ຕົກລງົວ່າດຸ້ວຍ ສະພາບລໍິຫານ (ປັບປ ງ) (ຕິດພຼັນກຼັບຄ າສຼັົ່ງ 02/ນຍ2) 

2 
ຂໍໍ້ຕົກລງົວ່າດຸ້ວຍ ການຮຼັບຮອງຄ າແນະນ າກ່ຽວກຼັບການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສ າລຼັບບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກ
ຊຼັບ (CG Guideline) (ໃໝ)່ (ຕິດພຼັນກຼັບຄ າສຼັົ່ງ 02/ນຍ4) 

3 ຂໍໍ້ຕົກລງົວ່າດຸ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ (ປັບປ ງ) (ຕິດພຼັນກຼັບຄ າສຼັົ່ງ 02/ນຍ4) 
4 ຂໍໍ້ຕົກລງົວ່າດຸ້ວຍ ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວທ ລະກິດບລໍິສຼັດບໍລຫິານຊຼັບສິນ (ໃໝ)່ 
5 ຂໍໍ້ຕົກລງົວ່າດຸ້ວຍ ກອງທຶນຮ່ວມ (ໃໝ່) 
6 ຂໍໍ້ຕົກລງົວ່າດຸ້ວຍ ການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ (ປັບປ ງ) 
7 ຂໍໍ້ຕົກລງົວ່າດຸ້ວຍ ທະນາຄານດ ແລຊຼັບສິນ (ປັບປ ງ) 

8 
ແຈຸ້ງການໃຫຸ້ບໍລິສຼັດທີີ່ມີຈ ດປະສົງອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ ເພືີ່ອແຕ່ງຕຼັັ້ງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ 

ເພືີ່ອເປັນທີີ່ປຶກສາທາງດຸ້ານການເງິນ (ໃໝ່); 
9 ແຈຸ້ງການກ່ຽວກຼັບຄ່າຄ ຸ້ມຄອງປະຈ າປີຂອງນຼັກກວດສອບກ່ຽວກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ (ໃໝ່); 

10 
ແຈຸ້ງການເຖິງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບໃຫຸ້ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນເອກະສານລາຍງານການເງິນໃນຮ ບແບບ Microsoft Excel File 
(ໃໝ່); 

11 ແຈຸ້ງການກ່ຽວກຼັບການຮຼັບຮອງບໍລິສຼັດປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ (ໃໝ່); 
12 ຄ າແນະນ າກ່ຽວກຼັບການຈຼັດກອງປະຊຸມຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ (ປັບປ ງ) (ຕິດພຼັນກຼັບຄ າສຼັົ່ງ 02/ນຍ4). 

ຮອດປັດຈ ບຼັນ, ສຄຄຊ ມີນິຕິກ າທຼັງໝົດ ຈ ານວນ 65 ສະບຼັບ ແລະ ຕລຊລ ມີຈ ານວນ 10 ສະບຼັບ.  

 

 
2 ຄ າສຼັົ່ງ 02/ນຍ: ຄ າສຼັົ່ງຂອງທ່ານ ນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີ ວ່າດຸ້ວຍການປັບປ ງບຼັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດ າເນີນທ ລະກິດຢ ່ 
ສປປ ລາວ ສະບຼັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວຼັນທີ 1 ກ ມພາ 2018. 
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ຫົວໜ່ວຍ: ຕືັ້ກບີ 

2.1.2 ນະໂຍບາຍມະຫາພາກຕໍໍ່ກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 

ເພືີ່ອສືບຕໍໍ່ສຸ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ລຼັດວິສາຫະກິດ ລຼັດຖະບານໄດຸ້ເຫຼັນດີໃຫຸ້ ລຼັດວິສາຫະກິດນ າໃຊຸ້ຄຼັງຂະຫຍາຍ
ການຜະລິດ ແລະ ຄຼັງສະສົມຕາມລະບຽບການຂອງວິສາຫະກິດ ເພືີ່ອປັບປ ງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງຂອງຕົນ ເປັນຕົັ້ນ ດຸ້ານ
ການຈຼັດຕຼັັ້ງ, ການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແນໃສ່ໃຫຸ້ລຼັດວິສາຫະກິດມີຄວາມພຸ້ອມໃນການລະດົມ
ທຶນຜ່ານຕະຫ າດທຶນ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ຄົັ້ນຄວຸ້າສະເໜີຕໍໍ່ລຼັດຖະບານ ເພືີ່ອຫ ຸດອາກອນກ າໄລ ໃຫຸ້ແກ່ບໍລິສຼັດ
ຈົດທະບຽນ ຈາກອຼັດຕາ 19% ເປັນເວລາ 4 ປີ ມາເປັນ 13% ເປັນເວລາ 4 ປີ ພາຍຫ ຼັງເຂົັ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກ
ຊຼັບລາວ ເຊິີ່ງນະໂຍບາຍດຼັົ່ງກ່າວຈະເລີີ່ມຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດແຕ່ວຼັນທີ 1 ມຼັງກອນ 2020 ເປັນຕົັ້ນໄປ. 

2.2 ການຄ ຸ້ມຄອງການອອກຈ າໜາ່ຍຫ ຼັກຊຼັບໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນໜຶີ່ງ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບລໍສິຼັດອອກ

ຈ າໜາ່ຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ບລໍສິຼັດຈດົທະບຽນ 

❖ ການອອກຈ າໜາ່ຍຫ ຼັກຊຼັບໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນໜຶີ່ງ  

ໃນປີ 2019, ບໍລິສຼັດສາມາດລະດົມທຶນດຸ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຮ ຸ້ນກ ຸ້ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ລວມທຼັງ
ໝົດ 1.952 ຕືັ້ກີບ ຫ ຸດລົງ 55,64% ທຽບກຼັບປີ 2018. ໃນນຼັັ້ນ, ລະດົມທຶນດຸ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກ່ມວນ
ຊົນຄຼັັ້ງທ າອິດ ຈ ານວນ 2 ກໍລະນີ ລວມມ ນຄ່າ 332 ຕືັ້ກີບ ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ເກືອບ 4 ເທົົ່າຈາກປີຜ່ານມາ (68 ຕືັ້ກີບ ໃນປີ 
2018) ແລະ ລະດົມທຶນຢ ່ຕ່າງປະເທດ ດຸ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮ ຸ້ນກ ຸ້ 1 ກໍລະນີ ມ ນຄ່າ 1.620 ຕືັ້ກີບ ເຊິີ່ງເຫຼັນວ່າຫ ຸດ
ລົງ 70% ຈາກປີຜ່ານມາ (5.349 ຕືັ້ກີບ ໃນປີ 2018).  

ຕາຕະລາງທີ 2: ສຼັງລວມການລະດົມທຶນຢ ພ່າຍໃນ ແລະ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2019. 

ແຜນວາດ 3: ຍອດສະສົມການລະດົມທຶນ ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 2010-2019 
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ຍອດສະສມົການລະດມົທນຶ ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຢ ່ຕາ່ງປະເທດ ແຕ່ປ ີ2010-2019

ຍອດສະສົມການລະດົມທຶນຢ ່ພາຍໃນ ຍອດສະສົມການລະດົມທຶນຢ ່ຕ່າງປະເທດ

ຍອດສະສົມການລະດົມທຶນ/GDP

ຕືັ້ກີບ

ປ ີ 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ລວມ 

ລະດົມທຶນພາຍໃນ 1.237 1.611 40 240 2.832 - 458 68 332 6.819 

ລະດົມທຶນຢ ່ຕ່າງປະເທດ - - - 1.625 - 2.558 1.500 5.349 1.620 12.653 

ລວມ 1.237 1.611 40 1.865 2.832 2.558 1.958 5.418 1.952 19.471 

http://www.lsc.gov.la/


Website: www.lsc.gov.la 

Email: lsco@lsc.gov.la 

 

  
L a o  S e cu r i t i e s  C om m i s s i on  Of f i c e  

ANNUAL REPORT  

 

6 

 

6 

 

2019 

ໂດຍລວມແລຸ້ວ, ນຼັບແຕ່ປີ 2010-2019 ຍອດສະສົມການລະດົມທຶນດຸ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ຢ ່ພາຍໃນ 
ແລະ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ລວມທຼັງໝົດ 19.471 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົາ 11,86% ຂອງ GDP. ທຶນທີີ່ລະດົມໄດຸ້ດຼັົ່ງກ່າວ ວິສາຫະ

ກິດໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍທ ລະກິດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສຸ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ, ສຸ້າງປ ັ້ານ ັ້າມຼັນ, ສ ນການຄຸ້າ, ຜະລິດຊີມຼັງ, 

ຜະລິດນ ້າມຼັນປາມ, ຂະຫຍາຍທ ລະກິດເຊົົ່າສິນເຊືີ່ອ, ນ າໃຊຸ້ເປັນທຶນໝ ນວຽນໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທ ລະກິດ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
ຮອດທຸ້າຍປີ 2019, ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ມີທຼັງໝົດ 11 ບໍລິສຼັດ (ເພີີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 9 ບໍລິສຼັດໃນ
ປີຜ່ານມາ). (ລາຍຊືີ່ບຼັນດາບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ຢ ່ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1) 

ຮ ບພາບ: ພິທີເປີດການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນມືັ້ທ າອິດຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນໃໝ່ 

ຄຽງຄ ່ກຼັນນີັ້, ເພືີ່ອຊຸກຍ ຸ້ສົົ່ງເສີມບໍລິສຼັດເປົັ້າໝາຍອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ເຂົັ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ, ສຄຄຊ 
ໄດຸ້ສົມທົບກຼັບ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ຄຼັດເລືອກເອົາວິສາຫະກິດທີີ່ລຼັດລົງທຶນຈ ານວນໜຶີ່ງ ເພືີ່ອປະ
ເມີນ ແລະ ກະກຽມຄວາມພຸ້ອມຮອບດຸ້ານໃນການອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ເຊິີ່ງລຼັດຖະບານໄດຸ້ເຫຼັນດີໃຫຸ້ນ າໃຊຸ້ຄຼັງຕ່າງໆຂອງ
ວິສາຫະກິດມາສຸ້າງຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີີ່ລຼັດລົງທຶນ ກໍລະນີມີຄວາມຕຸ້ອງການຢາກເຂົັ້າຈົດທະບຽນໃນ
ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ. 

❖ ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບລໍສິຼັດອອກຈ າໜາ່ຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ບລໍສິຼັດຈົດທະບຽນ 

ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໃກຸ້ຊິດ 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕິດຕາມການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ ບົດລາຍງານການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງກອງປະຊຸມຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ, ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ, ການນ າໃຊຸ້ທຶນທີີ່ລະດົມໄດຸ້ ແລະ ອືີ່ນໆ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ. ພຸ້ອມທຼັງ ໄດຸ້ປະຕິບຼັດມາດຕະການຕໍໍ່ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນຈ ານວນ 4 ກໍລະນີ ທີີ່ບໍໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍ ແລະ ລາຍ
ງານໄດຸ້ຕາມລະບຽບການກ ານົດ.  

ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນໃຫຸ້ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນສຸ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງຕົນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກຼັບມາດຕະຖານສາກົນ
, ສຄຄຊ ໄດຸ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ IFRS ໃນການລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ໂດຍ

ອີງຕາມແຈຸ້ງການ ສະບຼັບເລກທີ 014/ຄຄຊ ລົງວຼັນທີ 25 ທຼັນວາ 2013 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການບຼັນຊີ ສະບຼັບເລກ
ທີ 47/ສພຊ ລົງວຼັນທີ 26 ທຼັນວາ 2013 ມາດຕາ 14 ເຊິີ່ງເຫຼັນວ່າ ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນສ່ວນຫ າຍບໍໍ່ສາມາດປະຕິບຼັດຕາມ
ແຈຸ້ງການດຼັົ່ງກ່າວໄດຸ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ການຂຸ້າມຜ່ານຈາກລະບົບບຼັນຊີລາວໄປສ ່  IFRS ມີຄວາມສຼັບສົນ ແລະ ມີຫ າຍ

ບຼັນຫາຕຸ້ອງໄດຸ້ປັບປ ງແກຸ້ໄຂ. ພຸ້ອມນີັ້, ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ IFRS ແມ່ນມີຕົັ້ນທຶນສ ງ ເປັນຕົັ້ນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຝຶກ

ອົບຮົມພະນຼັກງານ, ວ່າຈຸ້າງຊ່ຽວຊານ, ການສຸ້າງບົດວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ອືີ່ນໆ. ຜ່ານການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕົວຈິງ, ມີ

ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ 1 ແຫ່ງ ຄື: ທະນາຄານການຄຸ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ IFRS ນຼັບແຕ່ປີ 
2014 ເປັນຕົັ້ນມາ ເຊິີ່ງສາມາດຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໄດຸ້ບາງສ່ວນ. ສະນຼັັ້ນ, ເພືີ່ອເປັນການຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນສາມາດ
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ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ IFRS ໃນການລາຍງານການເງິນຂອງຕົນໄດຸ້ ສຄຄຊ ໂດຍການປະສານສົມທົບກຼັບ ກະຊວງການເງິນ 

ແລະ ກ ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດຸ້ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ກ ານົດແຜນຂຸ້າມຜ່ານສ ່ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ IFRS ສ າລຼັບຂະ 

ແໜງຫ ຼັກຊຼັບ, ທະນາຄານ ແລະ ປະກຼັນໄພ ຢ ່ ສປປ ລາວ ພຸ້ອມທຼັງ ທົບທວນໄລຍະຂຸ້າມຜ່ານສ ່ IFRS ຄືນໃໝ່ ເພືີ່ອ
ຮຼັບປະກຼັນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ພຸ້ອມນີັ້, ໃນປີ 2019 ສຄຄຊ ໄດຸ້ສ າເລຼັດການສຸ້າງຄ າແນະນ າກ່ຽວກຼັບການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານສ າລຼັບບໍລິສຼັດຈົດ
ທະບຽນ (CG Guideline) ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກຼັບມາດຕະຖານຂອງບຼັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍໄດຸ້ກ ານົດ
ເປັນຄ າແນະນ າສະເພາະກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີີ່ຈ າເປັນ. ໃນນີັ້, ໄດຸ້ກ ານົດແນວທາງໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ 
ສ າລຼັບ ຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ໃຫຸ້ເຄືີ່ອນ
ໄຫວວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍ ຕິທ າ ພຸ້ອມທຼັງ ຍົກສ ງການປະຕິບຼັດຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີີ່ຂອງຕົນດຸ້ວຍຄວາມຮຼັບຜິດຊອບສ ງ ແລະ ບໍລິສ ດສຼັດຊືີ່ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມຂອງ
ບໍລິສຼັດ ເວົັ້າສະເພາະ ກໍໍ່ເພືີ່ອຮຼັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນທຼັງໝົດ. ພຸ້ອມນີັ້ ຍຼັງໄດຸ້ຄົັ້ນຄວຸ້າເຄືີ່ອງມືໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຫ ຼັກການດຼັົ່ງກ່າວອີກດຸ້ວຍ. ຜ່ານການປະຕິບຼັດຕົວຈິງ ເຫຼັນວ່າ  ຜ ຸ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສຼັດຈົດ
ທະບຽນ ໄດຸ້ຄ່ອຍຮຼັບຮ ຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ພຸ້ອມທຼັງ ເຫຼັນຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຽກງານ CG ຫ າຍຍິີ່ງຂຶັ້ນ. 

2.3 ການຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນສອງ 

❖ ການຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ 

ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຄ ຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ດຸ້ວຍ
ການກວດກາຕາມເອກະສານປະຈ າເດືອນ, ໄຕມາດ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ລົງກວດກາກຼັບທີີ່ ປະຈ າ
ປີ 2019 ຈ ານວນ 1 ຄຼັັ້ງ ໂດຍລົງເລິກ ລະບົບການຊືັ້-ຂາຍ, ການເກຼັບຮຼັກສາຂໍໍ້ມ ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ 
ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຕລຊລ ເຊິີ່ງຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງ ເຫຼັນວ່າ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ສອດຄ່ອງກຼັບ
ລະບຽບການ.  

ໃນສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພຼັນຫ ຼັກຊຼັບ ສຄຄຊ ໄດຸ້ສ າເລຼັດການຄົັ້ນຄວຸ້າຜະລິດຕະພຼັນໃໝ່ ຄື: ການນ າເອົາຮ ຸ້ນໄປເປັນ
ຮ ຸ້ນອຸ້າງອີງ ເພືີ່ອອອກໃບຢັັ້ງຢືນສິດ (Depository Receipt: DR) ເພືີ່ອຊ່ວຍສຸ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫຸ້ແກ່ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ

ລາວ ແລະ ຜ ຸ້ຖືຄອງຮ ຸ້ນ. ພຸ້ອມນີັ້, ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ປັບປ ງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊືັ້-ຂາຍພຼັນທະບຼັດລຼັດຖະບານ ຜ່ານ
ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ເຊິີ່ງໃນປີ 2019 ສາມາດຂາຍໄດຸ້ 1.372 ຕືັ້ກີບ (ມ ນຄ່າຂາຍ ຮອດທຸ້າຍປີ 2019 ແມ່ນ 1.657 ຕືັ້
ກີບ). 

❖ ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນສອງ 

ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຢ ່ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ຢ່າງໃກຸ້ຊິດ. ໃນທຸ້າຍປີ 2019 

ດຼັດຊະນີຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ປິດຢ ່ທີີ່ 728,11 ຈ ດ ຫ ຸດລົງ 12,95% ທຽບໃສ່ດຼັດຊະນີຂອງ ທຸ້າຍປີ 2018 ທີີ່ຜ່ານມາ 

ໂດຍມີມ ນຄ່າການຊືັ້-ຂາຍທຼັງໝົດ 74,01 ຕືັ້ກີບ ຫ ຸດລົງ 20,14% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2018 ໃນນຼັັ້ນເປັນການຊືັ້-ຂາຍຂອງ

ຜ ຸ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກວມເອົາ 47,49% ຖຸ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແມ່ນຜ ຸ້ລົງທຶນພາຍໃນປະເທດເຂົັ້າມາຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນເພີີ່ມ

ຂຶັ້ນ. ສາເຫດທີີ່ດຼັດຊະນີຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບປັບຕົວຫ ຸດລົງ ເມືີ່ອທຽບກຼັບປີຜ່ານມາ ແມ່ນມາຈາກການປັບຕົວຫ ຸດລົງຂອງລາຄາ

ຮ ຸ້ນຂອງບໍລິສຼັດ PTL, EDL-GEN ແລະ PCD. ການປັບຕົວຫ ຸດລົງຂອງລາຄາຮ ຸ້ນດຼັົ່ງກ່າວ ສາເຫດຕົັ້ນຕໍ ແມ່ນເນືີ່ອງ
ມາຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມ ບໍໍ່ເອືັ້ອອ ານວຍຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສຼັດ ແລະ ຈາກປັດໄຈພາຍໃນຂອງ
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ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນເອງ ທີີ່ມີການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານລາຍຮຼັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບໍໍ່ໄດຸ້ດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ ເຊິີ່ງສົົ່ງຜົນໃຫຸ້
ຜົນການດ າເນີນງານຫ ຸດລົງ ແລະ ຂາດທຶນໃນບາງບໍລິສຼັດ ເຮຼັດໃຫຸ້ບໍໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫຸ້ຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນໄດຸ້. ຕໍໍ່ກຼັບສະພາບ
ການດຼັົ່ງກ່າວ, ຜ ຸ້ລົງທຶນໄດຸ້ມີການເທຂາຍຮ ຸ້ນຂອງບໍລິສຼັດ ເຮຼັດໃຫຸ້ລາຄາຮ ຸ້ນປັບຕົວຫ ຸດລົງ. ນອກຈາກນີັ້, ບາງບໍລິສຼັດຈົດ

ທະບຽນໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ທຶນທີີ່ລະດົມໄດຸ້ບໍໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເປົັ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທຶນທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນໜຼັງສືຊວນຊືັ້ ເທົົ່າທີີ່ຄວນ, ບໍໍ່
ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນເອກະສານລາຍງານການເງິນທຼັນຕາມກ ານົດເວລາ ເຊິີ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບດຸ້ານລົບຕໍໍ່ຄວາມເຊືີ່ອໝຼັັ້ນຂອງ
ຜ ຸ້ລົງທຶນ ທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

ຮອດທຸ້າຍປີ 2019 ບຼັນຊີຜ ຸ້ລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ ມີຈ ານວນ 12.011 ບຼັນຊີ (ບ ກຄົນ 11.958 ແລະ ສະຖາບຼັນ 
53) ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 3.342 ບຼັນຊີ (ບ ກຄົນ 3.266 ແລະ ສະຖາບຼັນ 76) ເພີີ່ມຂຶັ້ນ 9,86% ແລະ 7,70% 
ທຽບໃສ່ປີ 2018 ຕາມລ າດຼັບ. 

ແຜນວາດ 4: ມ ນຄ່າການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ທຽບກຼັບ ດຼັດຊະນີຂອງ ຕລຊລ 
ຫົວໜ່ວຍ: 1 ຕືັ້ກີບ 

 

*ສາເຫດ ຍຸ້ອນມີການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນລ໋ອດໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສຼັດ LWPC. 

ແຜນວາດ 5: ການເໜຼັງຕີງຂອງລາຄາຮ ຸ້ນ 11 ບໍລິສຼັດ ໃນ ຕລຊລ (1 ມຼັງກອນ 2011- 26 ທຼັນວາ 2019) 

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ 
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2.4 ການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນຼັກວຊິາຊບີທ ລະກດິຫ ຼັກຊຼັບ 

ໃນການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ ໂດຍສະເພາະບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ (ປັດຈ ບຼັນ ມີ 4 ບໍລິສຼັດ), ສຄຄຊ ໄດຸ້
ເອົາໃຈໃສ່ຄ ຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ຫົວໜ່ວຍດຼັົ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ດຸ້ວຍຮ ບການກວດກາທາງເອກະສານປະຈ າ
ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ແລະ ລົງກວດກາກຼັບທີີ່ປະຈ າປີ 2019 ຈ ານວນ 1 ຄຼັັ້ງ. ຜ່ານການກວດກາ ເຫຼັນວ່າ 
ມີການເຄືີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ຍຼັງມີບາງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ປະຕິບຼັດບໍໍ່ສອດຄ່ອງກຼັບລະບຽບ
ການເທົົ່າທີີ່ຄວນ. 

ນອກຈາກນີັ້, ໃນປີ 2019 ບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ລະບົບສົົ່ງຂໍໍ້ມ ນທາງເອເລຼັກໂທຣນິກ ເພືີ່ອລາຍງານຂໍໍ້ມ ນຕາມ
ງວດເວລາ ໃຫຸ້ ສຄຄຊ ເຊິີ່ງຜ່ານການນ າໃຊຸ້ລະບົບດຼັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ຊ່ວຍໃຫຸ້ຂອດການລາຍງານມີຄວາມຊຼັດເຈນ, ຄ່ອງຕົວ 
ແລະ ວ່ອງໄວຂຶັ້ນ. ນອກຈາກນີັ້, ເພືີ່ອໃຫຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງມີຄວາມຮຼັດກ ມ ແລະ ຄ່ອງຕົວຍິີ່ງຂຶັ້ນ ສຄຄຊ ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ຫ ຼັກການ
ຄ ຸ້ມຄອງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ຕາມແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision). ພຸ້ອມນີັ້, ໄດຸ້ອອກແຈຸ້ງເຕືອນ

ບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ 3 ແຫ່ງ ກ່ຽວກຼັບການເພີີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕາມກົດ

ໝາຍ Anti-money laundering (AML) ແນໃສ່ຮຼັບປະກຼັນວຽກງານຕຸ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້
ແກ່ການຮຸ້າຍ. 

ສ າລຼັບການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບອືີ່ນ ທີີ່ໄດຸ້ຮຼັບການຮຼັບຮອງຈາກ ສຄຄຊ ເພືີ່ອໃຫຸ້ບໍລິການໃນ
ຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາບຼັນດາສະຖາບຼັນດຼັົ່ງກ່າວຜ່ານທາງເອກະສານ ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ເຊິີ່ງຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫຼັນວ່າ ມີການເຄືີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກຼັບ
ລະບຽບການເປັນຢ່າງດີ. ພຸ້ອມນີັ້, ໃນປີ 2019 ໄດຸ້ສ າເລຼັດການຕໍໍ່ອາຍ ໃບຮຼັບຮອງບໍລິສຼັດກວດສອບ 2 ແຫ່ງ, ຮຼັບຮອງ
ບໍລິສຼັດປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນໃໝ່ 7 ແຫ່ງ ເຮຼັດໃຫຸ້ປັດຈ ບຼັນ ສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບອືີ່ນ ມີທຼັງໝົດ 17 ບໍລິສຼັດ ຄື: 
ບໍລິສຼັດກວດສອບ 4 ແຫ່ງ, ບໍລິສຼັດປະເມິນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ ຈ ານວນ 9 ແຫ່ງ, ທະນາຄານດ ແລຊຼັບສິນ 3 ແຫ່ງ ແລະ 
ບໍລິສຼັດຈຼັດອຼັນດຼັບຄວາມໜຸ້າເຊືີ່ອຖື 1 ແຫ່ງ (ລາຍຊືີ່ລະອຽດຢ ່ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2). 

ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ໄດຸ້ຖືສ າຄຼັນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພຼັດທະນານຼັກວິຊາຊີບ ທີີ່ໄດຸ້ຮຼັບການຮຼັບຮອງຈາກ ສຄຄຊ 
ໃຫຸ້ເຄືີ່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ເຊິີ່ງປັດຈ ບຼັນມີທຼັງໝົດ 73 ຄົນ ປະກອບມີ: ນຼັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ຼັກຊຼັບ 30 
ຄົນ (ທີີ່ປຶກສາທາງດຸ້ານການເງິນ 12 ຄົນ, ນາຍໜຸ້າຊືັ້-ຂາຍຫ ຼັກຊຼັບ 9 ຄົນ, ຜ ຸ້ຄຸ້າຫ ຼັກຊຼັບ 3 ຄົນ ແລະ ຜ ຸ້ຊ່ວຍນາຍໜຸ້າຊືັ້-

ຂາຍຫ ຼັກຊຼັບ 6 ຄົນ), ນຼັກວິຊາຊີບກວດສອບ 20 ຄົນ ແລະ ນຼັກວິຊາຊີບປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ 23 ຄົນ. ສ າລຼັບວຽກງານ
ການພຼັດທະນານຼັກວິຊາຊີບ ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຼັດຕຼັັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ນຼັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ຼັກຊຼັບ ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ເຊິີ່ງໄດຸ້ສ າເລຼັດການຈຼັດຫ ຼັກສ ດທີີ່ປຶກສາທາງດຸ້ານການເງິນຢ່າງມືອາຊີບ 1 ຄຼັັ້ງ ແລະ ຈຼັດຝຶກອົບຮົມສ າມະນາທົບ
ທວນລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃຫຸ້ແກ່ນຼັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ຼັກຊຼັບ 1 ຄຼັັ້ງ (Refresh) ເພືີ່ອຍົກລະດຼັບຄວາມຮ ຸ້ຄວາມ
ສາມາດພວກກ່ຽວ ແນໃສ່ຫຼັນໄປສ ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບເທືີ່ອລະກຸ້າວ. 

2.5 ການປກົປ້ອງຜ ຸ້ລງົທນຶລາຍຍອ່ຍ 

ອີງຕາມຄ າສຼັົ່ງຂອງທ່ານ ນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ນຍ3 ກ່ຽວກຼັບການປັບປ ງຕົວຊີັ້ວຼັດຂອງບົດລາຍງານ
ການດ າເນີນທ ລະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສ າເລຼັດການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນຂະແໜງຫ ຼັກຊຼັບ 
ຄື: ປັບປ ງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ, ປັບປ ງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້ວຍສະພາບໍລິຫານ, ປັບປ ງຄ າ
ແນະນ າວ່າດຸ້ວຍການຈຼັດຕຼັັ້ງກອງປະຊຸມຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ ແລະ ສຸ້າງຄ າແນະນ າກ່ຽວກຼັບການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານສ າລຼັບບໍລິສຼັດຈົດ

 
3  ຄ າສຼັົ່ງເລກທີ 02/ນຍ: ຄ າສຼັົ່ງຂອງທ່ານ ນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີ ວ່າດຸ້ວຍການປັບປ ງບຼັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດ າເນີນ
ທ ລະກິດຢ ່ ສປປ ລາວ ສະບຼັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວຼັນທີ 1 ກ ມພາ 2018. 
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ທະບຽນ (ບຼັນດານິຕິກ າດຼັົ່ງກ່າວໄດຸ້ຖືກຮຼັບຮອງໃນໄຕມາດ 2/2019). ການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງ ນິຕິກ າດຼັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ປັບປ ງ
ດຸ້ານຕ່າງໆ ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນການປົກປ້ອງຜ ຸ້ລົງທຶນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ວຽກງານການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ, ຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ, ສິດຂອງຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ, ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ ແລະ ການຄວບຄ ມ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງບໍລິສຼັດອອກຈ າ 
ໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ.  ນອກຈາກນີັ້, ຕິດພຼັນກຼັບການປັບປ ງນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງພາກສ່ວນອືີ່ນ, 
ສຄຄຊ ໄດຸ້ຄົັ້ນຄວຸ້າ ແລະ ສຼັງລວມເນືັ້ອໃນບຼັນດານິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກຼັບການປົກປ້ອງຜ ຸ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມ
ຮຼັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນອືີ່ນ ເພືີ່ອສົົ່ງໃຫຸ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງພິຈາລະນາປັບປ ງນິຕິກ າດຼັົ່ງກ່າວ. ເຖິງວ່າ ນິຕິກ າຫ າຍອຼັນ
ໄດຸ້ຮຼັບການປັບປ ງແລຸ້ວກໍໍ່ຕາມ ແຕ່ຜົນການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກຼັບຕົວຊີັ້ວຼັດການປົກປ້ອງຜ ຸ້ລົງທຶນລາຍ
ຍ່ອຍ ຢ ່ໃນລ າດຼັບທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 174 ໃນປີ 2019 ມາເປັນ 179 ໃນປີ 2020 ສາເຫດຕົັ້ນຕໍເນືີ່ອງຈາກການປັບປ ງນິຕິ
ກ າຂອງຂະແໜງການອືີ່ນທີີ່ຍຼັງບໍໍ່ທຼັນສ າເລຼັດ, ຈ ານວນບໍລິສຼັດທີີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ບໍໍ່ເຖິງ 10 ແຫ່ງ, ປະເທດອືີ່ນມີ
ການປັບປ ງນິຕິກ າທີີ່ດີກວ່າ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກໄດຸ້ປັບປ ງແບບສອບຖາມ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ຄະແນນ
ສ າລຼັບການປະເມີນຂອງປີ 2020.  

ພຸ້ອມດຽວກຼັນນີັ້, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສຸ້າງຊ່ອງທາງໃນການຮຸ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈຸ້ງຄວາມຈາກສຼັງຄົມໃນກໍລະນີສົງໃສ ວ່າມີການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ໂດຍສາມາດຮຸ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈຸ້ງຄວາມຜ່ານ  4 ຊ່ອງທາງ ດຼັົ່ງລ ່ມນີັ້: 
- ມາຮຸ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈຸ້ງຄວາມດຸ້ວຍຕົນເອງ ຢ ່ທີີ່ຕຶກຫຸ້ອງການ ສຄຄຊ; 

- ສົົ່ງຂໍໍ້ມ ນຜ່ານທາງໄປສະນີ; 

- ຮຸ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈຸ້ງຄວາມຜ່ານທາງໂທລະສຼັບ (ເບີໂທສາຍດ່ວນ 1602); 

- ຮຸ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈຸ້ງຄວາມຜ່ານທາງ ອີເມວ ແລະ ເວຼັບໄຊທ໌ຂອງ ຄຄຊ (www.lsc.gov.la). 

2.6 ການບຼັງຄຼັບໃຊຸ້ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າໃນຂງົເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 

ໃນປີ 2019 ສຄຄຊ ໄດຸ້ເພີີ່ມຄວາມເຂຼັັ້ມງວດໃນການຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບຼັດນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກຼັບວຽກ
ງານຫ ຼັກຊຼັບ ເຊິີ່ງຜ່ານການຕິດຕາມ, ກວດກາ ເຫຼັນວ່າ ບາງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ເຄືີ່ອນໄຫວບໍໍ່
ສອດຄ່ອງກຼັບລະບຽບການ ແລະ ໄດຸ້ອອກແຈຸ້ງເຕືອນ 3 ກໍລະນີ ແລະ ປະຕິບຼັດມາດຕະການປັບໄໝ 4 ກໍລະນີ. 

2.7 ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ ່

ເພືີ່ອເຮຼັດໃຫຸ້ມວນຊົນ ແລະ ຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ າດທຶນ ມີຄວາມຮຼັບຮ ຸ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນໄດຸ້ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກຼັບຕະຫ າດທຶນຢ່າງຕຼັັ້ງໜຸ້າ ໂດຍການປັບປ ງຮ ບແບບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ດຶງ
ດ ດຫ າຍຂຶັ້ນ. ໃນປ ີ2019 ສຄຄຊ ໄດຸ້ຈຼັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ລະບຽບການກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃຫຸ້ບຼັນດາບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ 8 ຄຼັັ້ງ 
ມີຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 178 ທ່ານ, ທົບທວນລະບຽບກ່ຽວຂຸ້ອງກຼັບໃຫຸ້ບຼັນດານຼັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ຼັກຊຼັບ ຈ ານວນ 1 ຄຼັັ້ງ ມີຜ ຸ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຈ ານວນ 27 ທ່ານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ຸ້ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ຫ າຍພາກສ່ວນໃນສຼັງຄົມ ລວມ
ຈ ານວນ 22 ຄຼັັ້ງ  (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ 16 ຄຼັັ້ງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ 6 ຄຼັັ້ງ) ເຊິີ່ງມີຜ ຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທຼັງໝົດ 2.432 ເທືີ່ອຄົນ 
(ລືີ່ນປີ 2018 ຈ ານວນ 5 ຄຼັັ້ງ). ນອກຈາກນີັ້, ສຄຄຊ ກໍໍ່ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຕຼັັ້ງບ ດ (Booth) ເພືີ່ອເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ
ໃນງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ ປະຈ າປີ 2019 ທີີ່ ຕລຊລ ໄດຸ້ຈຼັດຂຶັ້ນ ຈ ານວນ 1 ຄຼັັ້ງ. 

ນອກນຼັັ້ນ, ສຄຄຊ ຍຼັງໄດຸ້ສ າເລຼັດການຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ, ກາຕ ນເອນິເມຊຼັນ, ຂຽນບົດຄວາມ ແລະ ສ າພາດ 
ຜ ຸ້ຊົງຄ ນວ ດທິ ໃນຫົວຂໍໍ້ຕ່າງໆຂອງວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ເພືີ່ອໂຄສະນາຜ່ານສືີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ວາລະສານ, ໜຼັງສືພິມ

, ເວຼັບໄຊທ໌ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສຄຄຊ, Facebook, Youtube ແລະ ວິທະຍ  ແລະ ລາຍການໂທລະພາບ 

“ເສຼັັ້ນທາງສ ່ຕະຫ າດທຶນລາວ”. ຜ່ານການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດວຽກງານດຼັົ່ງກ່າວ ສາມາດເຮຼັດໃຫຸ້ມວນຊົນມີຄວາມຮຼັບຮ ຸ້ ແລະ 

http://www.lsc.gov.la/
http://www.lsc.gov.la/
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ເຂົັ້ າໃຈກ່ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫ າດທຶນຫ າຍຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຄວາມເຂົັ້ າໃຈກ່ຽວກຼັບຮ ຸ້ນ, ການລົງທຶນ ແລະ 
ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ. 

ພຸ້ອມນີັ້, ເພືີ່ອເປັນການສຸ້າງພືັ້ນຖານແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ, ບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮ ຸ້ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ, ສຄຄຊ ໄດຸ້  
ສຸ້າງຫໍສະໝ ດຂະໜາດນຸ້ອຍຂຶັ້ນ ແລະ ພຸ້ອມນ າໃຊຸ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນຕົັ້ນປີ 2020. ນອກຈາກນີັ້, ເພືີ່ອເປັນການສຸ້າງໜ ໍ່ 
ແໜງໃນການສຸ້າງຄ ຝຶກສະເພາະດຸ້ານ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບໃນອານາຄົດ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ຮ່ວມມືກຼັບ ສະຖາບຼັນສົົ່ງເສີມ
ກ າມະການບໍລິສຼັດໄທ (Thai IOD) ເພືີ່ອສຸ້າງຜ ຸ້ບຼັນຍາຍໃນວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃນຕໍໍ່ໜຸ້າ. 

ຮ ບພາບ: ກາຕ ນເອນີເມຊຼັນກ່ຽວກຼັບພາລະບົດບາດຂອງ ສຄຄຊ, ບຼັນຍາກາດການຖ່າຍທ າລາຍການໂທລະພາບ 
“ເສຼັັ້ນທາງ ສ ່ຕະຫ າດທຶນລາວ” ແລະ  ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກຼັບທີີ່. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ການຮວ່ມມສືາກນົ  

ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຮ່ວມມືກຼັບສາກົນ ໃນຮ ບແບບສອງຝ່າຍ, ຫ າຍຝ່າຍ ແລະ ກຼັບອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງສາກົນ 

ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ-ລຼັດວາງອອກ ເພືີ່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດຸ້ານວິຊາການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, 
ກໍໍ່ສຸ້າງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ. 

ໃນຮ ບແບບສອງຝ່າຍ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ຮ່ວມມືກຼັບ ຄຄຊ ສປ.ຈີນ, ສສ.ຫວຽດນາມ, ໄທ, ສ.ເກົາຫ ີ, ຍີີ່ປ ່ນ, ສະຖາບຼັນ 
IOD ໄທ, CPA ອົດສະຕາລີ, ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄວຸ້າໂນມ ລະ, ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບໄທ ແລະ CISI London. ພາຍໃຕຸ້ການ
ຮ່ວມມືດຼັົ່ງກ່າວ ສາມາດຈຼັດສ າມະນາຢ ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ 9 ຄຼັັ້ງ ແລະ ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຢ ່ບຼັນດາປະເທດດຼັົ່ງກ່າວ 
18 ຄຼັັ້ງ ຈ ານວນ 82 ເທືີ່ອຄົນ. ພຸ້ອມນີັ້, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສ ຸ້ຊົນເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບສະຖານທ ດລ ກຊ າບວກປະຈ າ ສປປ ລາວ  
ໃນການກະກຽມຂໍທຶນສະໜຼັບສະໜ ນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດລ ກຊ າບວກ ເຂົັ້າໃນການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນລາວ
ຈົນສ າເລຼັດການສຸ້າງບົດສະເໜີໂຄງການ LAO/031 ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະໄດຸ້ເລີີ່ມຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໂຄງການໃນປີ 2020. 

ໃນຮ ບແບບຫ າຍຝ່າຍ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີີ່ຕິດພຼັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ກອງປະຊຸມໂຄງການການ
ພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນອາຊຽນ (ACMF Chair) ຄຼັັ້ງທີ 30, ກອງປະຊຸມ ACMF Deputies ແລະ WC-CMD, 

ກອງປະຊຸມການພຼັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການຊ າລະ-ສະສາງຂຸ້າມແດນ (CSIF) ຄຼັັ້ງທີ 18, WC-FSL, WC-
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CAL ແລະ ການພຼັດທະນາຕະຫ າດພຼັນທະບຼັດອາຊຽນ (ABMF) ຄຼັັ້ງທີ 31. ພາຍໃຕຸ້ການຮ່ວມມືດຼັົ່ງກ່າວພະນຼັກງານ 
ສຄຄຊ ໄດຸ້ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຢ ່ບຼັນດາປະເທດດຼັົ່ງກ່າວ 10 ຄຼັັ້ງ ຈ ານວນ 12 ເທືີ່ອຄົນ. 

ໃນຮ ບແບບການພົວພຼັນຮ່ວມມືກຼັບອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງສາກົນ, ຕິດພຼັນກຼັບວຽກງານຂອງອົງການ IOSCO ສຄຄຊ ໄດຸ້
ຄົັ້ນຄວຸ້າກະກຽມ ບຼັນດາເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກຼັບການສະໝຼັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກສົມບ ນ. ພຸ້ອມນີັ້, ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນທາງ
ດຸ້ານເນືັ້ອໃນ ສຄຄຊ ໄດຸ້ສະເໜີຂໍຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍທົບທວນບຼັນດາເອກະສານດຼັົ່ງກ່າວ. ຕິດພຼັນກຼັບການຮ່ວມມືໃນຂອບ 
IOSCO ສຄຄຊ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈ າປີ 2019 ຂອງ IOSCO ຢ ່ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ, ກອງປະຊຸມປະຈ າປີ 

2019 ຂອງຄະນະກ າມະການຕະຫ າດໃໝ່ (GEMC) ຢ ່ສະຫະພຼັນຣຼັດເຊຍ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການພາກພືັ້ນ

ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງ IOSCO, ຢ ່ປະເທດຍີີ່ປ ່ນ. ພາຍໃຕຸ້ການຮ່ວມມືດຼັົ່ງກ່າວ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສົົ່ງພະນຼັກງານເຂົັ້າຮ່ວມສ າມະ
ນາໃນຫົວຂໍໍ້ຕິດພຼັນ ຈ ານວນ 2 ຄຼັັ້ງ 4 ເທືີ່ອຄົນ.  

ຮ ບພາບ: ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປທຼັດສະນະສຶກສາຢ ່ຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບແຫ່ງປະເທດໄທ, ການເຂົັ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມ ACMF ແລະ ກອງປະຊຸມ IOSCO.  
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3. ຂໍໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກ  

3.1 ຂໍໍ້ສະດວກ 

- ຍຸ້ອນໄດຸ້ຮຼັບການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ຈາກ ຄຄຊ ແລະ ຄະນະຜ ຸ້ວ່າການ ທຫລ ຕໍໍ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຈຶີ່ງເຮຼັດ

ໃຫຸ້ ສຄຄຊ ມີການເຄືີ່ອນໄຫວຢາ່ງໜຼັກແໜຸ້ນ; 

- ຍຸ້ອນຄະນະ ແລະ ພະນຼັກງານວິຊາການຂອງ ສຄຄຊ ໄດຸ້ເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ຕຼັດສິນໃຈສ ງໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດວຽກ
ງານທີີ່ຕົນໄດຸ້ຮຼັບມອບໝາຍດຸ້ວຍຄວາມຮຼັບຜິດຊອບສ ງ, ມີລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮຼັດວຽກທີີ່ຖືກຕຸ້ອງສອດຄ່ອງ

ກຼັບຫ ຼັກການລວມສ ນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

- ຍຸ້ອນມີການບ າລ ງ-ກໍໍ່ສຸ້າງພະນຼັກງານຢ່າງມີເປົັ້າໝາຍ, ມີການປະກອບສຼັບຊຸ້ອນ, ຈຼັດວາງຖືກຕຸ້ອງ, ມີການປັບປ ງ

ກົງຈຼັກການຈຼັດຕຼັັ້ງທີີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີການປະຕິບຼັດນະໂຍບາຍທີີ່ເໝາະສົມ; 

- ຍຸ້ອນມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ແລະ ກົມກຽວ ກຼັບຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ າດທຶນ 
ເພືີ່ອຊຸກຍ ຸ້ໃຫຸ້ການປະຕິບຼັດໜຸ້າທີີ່ວຽກງານຢ່າງທຼັນການ ແລະ ມີຜົນຄືບໜຸ້າທີີ່ແນ່ນອນ; 

- ຍຸ້ອນໄດຸ້ຮຼັບການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ ຄຄຊ  ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆ ທຼັງໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
3.2 ຂໍໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກ 

- ການຊຸກຍ ຸ້ບໍລິສຼັດເປົັ້າໝາຍອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບລະດົມທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ແມ່ນຍຼັງມີ
ຄວາມຫ ຸ້າຊຸ້າ ແລະ ບໍໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການ ເນືີ່ອງຈາກ ສະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມຍຼັງອ່ອນນຸ້ອຍ ແລະ ພືັ້ນຖານ
ການຜະລິດຍຼັງບໍໍ່ທຼັນເຂຼັັ້ມແຂງ ບໍໍ່ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫຸ້ແກ່ວິສາຫະກິດໃນການລະດົມທຶນເທົົ່າທີີ່ຄວນ. ພຸ້ອມນີັ້, ຄວາມ
ພຸ້ອມຂອງວິສາຫະກິດທຼັງພາກລຼັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເມືີ່ອທຽບກຼັບເງືີ່ອນໄຂການລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫ າດທຶນ ເຫຼັນວ່າຍຼັງ
ບໍໍ່ທຼັນສ ກງອມເທົົ່າທີີ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ: ດຸ້ານການເງິນ, ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການຖືບຼັນຊີ ບໍໍ່ເປັນໄປຕາມລະບົບ 

ເຊິີ່ງຕຸ້ອງໃຊຸ້ເວລາພໍສົມຄວນ ໃນການກະກຽມ; 

- ການຄ ຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ຍຼັງບໍໍ່ທຼັນຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ 
ຄວບຄ ມທ ກບຼັນຫາ, ເມືີ່ອພົບເຫຼັນບຼັນຫາແລຸ້ວ ການຄົັ້ນຄວຸ້າວິທີການແກຸ້ໄຂ ຍຼັງບໍໍ່ທຼັນສະພາບການ ຍຸ້ອນວ່າ ກົນໄກ 

ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຕິດຕາມຍຼັງບໍໍ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ເຂຼັັ້ມງວດເທົົ່າທີີ່ຄວນ, ບາງບຼັນຫາແມ່ນຕິດພຼັນກຼັບຫ າຍ

ພາກສ່ວນ; 

- ການສຸ້າງ ແລະ ພຼັດທະນາຜະລິດຕະພຼັນໃໝ່ ຍຼັງມີຂໍໍ້ຈ າກຼັດ ເນືີ່ອງຈາກບາງຜະລິດຕະພຼັນພາຍຫ ຼັງຄົັ້ນຄວຸ້າສ າເລຼັດແລຸ້ວ 
ບໍໍ່ສາມາດຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດໄດຸ້ ຍຸ້ອນເງືີ່ອນໄຂຂອງຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ ຍຼັງບໍໍ່ທຼັນສ ກງອມເທົ່ົາທີີ່ຄວນ;  

- ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດແຜນແກຸ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວຍຼັງບໍໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນເທົົ່າທີີ່ຄວນ ເນືີ່ອງຈາກ
ບາງແຜນງານໂຄງການ ທີີ່ໄດຸ້ຮຼັບຮອງໄປແລຸ້ວ ຍຼັງບໍໍ່ທຼັນແທດເໝາະກຼັບຄວາມເປັນຈິງຂອງຕະຫ າດ; 

- ການສຸ້າງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການຊືັ້-ຂາຍ ເພືີ່ອດຶງດ ດຜ ຸ້ລົງທຶນ ທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍຼັງບໍໍ່ທຼັນ
ໄດຸ້ຮຼັບການປະຕິບຼັດຢ່າງຕຼັັ້ງໜຸ້າ ເນືີ່ອງຈາກການພຼັດທະນາວຽກງານດຼັຼັົ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຕົັ້ນທຶນສ ງ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂບາງ
ດຸ້ານຍຼັງບໍໍ່ທຼັນສ ກງອມໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ;  

- ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ໄດຸ້ຮຼັບການປັບປ ງດີຂຶັ້ນ ແຕ່ເນືັ້ອໃນ ແລະ ວິທີການ ຍຼັງບໍໍ່ທຼັນຫ າກຫ າຍ ແລະ 
ແທດເໝາະກຼັບແຕ່ລະກ ່ມເປົັ້າໝາຍ.  
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III. ທດິທາງແຜນການ ປ ີ2020 

1. ຄາດຄະເນສະພາບຕະຫ າດທນຶຂອງຕາ່ງປະເທດ 

 ສະພາບຕະຫ າດທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຄາດວ່າຈະມີທຼັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທຸ້າທາຍ ຈາກສະພາບຄວາມບໍໍ່
ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ບວກກຼັບ ໄພຂົົ່ມຂ ່ຈາກທ າມະຊາດ, ໂລກລະບາດ ແລະ ບຼັນຫາອືີ່ນໆ ເຊິີ່ງກອງທຶນການເງິນ

ສາກົນ (IFC) ໄດຸ້ຄາດຄະເນອຼັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຄາດວ່າຈະຫ ຸດລົງຫ າຍ ຢ ່ໃນລະດຼັບ -3% 

ຈາກ 2,9% ໃນປີ 20194. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າສະພາບການດຼັົ່ງກ່າວ ຈະໄດຸ້ຮຼັບການແກຸ້ໄຂໃນທາງທີີ່ດີຂຶັ້ນ ແລະ 
ສະພາບຕະຫ າດທຶນ ຄາດວ່າຈະຄ່ອຍໆປັບຕົວດີຂຶັ້ນ ພາຍຫ ຼັງປະເທດຕ່າງໆປະຕິບຼັດມາດຕະການແກຸ້ໄຂທີີ່ເໝາະສົມ. 

2. ຄາດຄະເນສະພາບຕະຫ າດທນຶຂອງ ສປປ ລາວ 

ຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະໄດຸ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຂອງຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງເມືີ່ອທຽບໃສ່ຊຸມປີຜ່ານມາ; ການລະດົມທຶນເພີີ່ມຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ 
ຜົນການດ າເນີນງານຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ອາດບໍໍ່ໄປຕາມແຜນການ; ການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ ອາດບໍໍ່
ຄຶກຄືັ້ນເທົົ່າທີີ່ຄວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເພືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດຸ້ານລົບຕໍໍ່ຕະຫ າດທຶນລາວ ສຄຄຊ ຕຸ້ອງຄົັ້ນຄວຸ້າມາດ
ຕະການຜ່ອນຜຼັນດຸ້ານຕ່າງໆ ສ າລຼັບບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບຼັນດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ; ສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ແລະ ກົນໄກ
ດຸ້ານຕ່າງໆ ໃຫຸ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫ າຍຂຶັ້ນ ພຸ້ອມທຼັງ ປະສານພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງເພືີ່ອແກຸ້ໄຂບຼັນຫາອ ດຕຼັນວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 
ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດໄດຸ້ສະແດງອອກໃນໜຸ້າວຽກຕົັ້ນຕໍໃນປີ 2020. 

3. ໜຸ້າວຽກຕົັ້ນຕທໍີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ສ ມໃສໃ່ນປ ີ2020  

3.1 ນຕິກິ າທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນະໂຍບາຍມະຫາພາກຕໍໍ່ວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ 

ອີງໃສ່ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ທຼັງພາຍໃນປະເທດ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ໄດຸ້ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີນິຕິກ າເພືີ່ອມາຄ ຸ້ມຄອງບຼັນດາພຶດຕິກ າ ຫ ື ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານອຼັນໃໝ່. ສ າລຼັບປີ 2020 ຄາດ 
ໝາຍ ແມ່ນໃຫຸ້ສ າເລຼັດການປະກາດນ າໃຊຸ້ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ (ສະບຼັບປັບປ ງ) ຈາກປະທານປະເທດ ເພືີ່ອເປັນນິຕິ
ກ າຕົັ້ນຕໍໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ສືບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າລ ່ມກົດໝາຍ
ໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກຼັບກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫ ຼັກຊຼັບ (ສະບຼັບປັບປ ງ) ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ
ໃຫຸ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ.  

ສ າລຼັບນະໂຍບາຍມະຫາພາກຕໍໍ່ວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ, ສຄຄຊ ຈະຄົັ້ນຄວຸ້າສະເໜີຕໍໍ່ລຼັດຖະບານພິຈາລະນາຍົກເວຼັັ້ນການ

ເກຼັບຄ່າທ ານຽມຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນສ່ວນຂອງລຼັດຖະບານ ເພືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນຂອງຜ ຸ້ລົງທຶນ ແລະ ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ 
ເພືີ່ອຕີຄວາມໝາຍມາດຕາ 82 ຂໍໍ້ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍລຼັດຖະກອນ ກ່ຽວກຼັບການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວ 
ຂອງພະນຼັກງານລຼັດຖະກອນ. 

ພຸ້ອມນີັ້, ເພືີ່ອຮຼັບປະກຼັນການຄ ຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບຼັງຄຼັບໃຊຸ້ກົດໝາຍໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບຍິີ່ງຂຶັ້ນ 
ສຄຄຊ ຈະຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງຄ າແນະນ າວ່າດຸ້ວຍ ກົນໄກການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການປະຕິບຼັດມາດຕະການທາງບໍລິຫານ 
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ແນໃສ່ໃຫຸ້ການປະຕິບຼັດວຽກງານດຼັົ່ງກ່າວມີຄວາມຄ່ອງຕົວຍິີ່ງຂຶັ້ນ. 

 
4 ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (ເມສາ, 2020). “ຄາດຄະເນເສດຖະກິດໂລກ”. 
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3.2 ການຄ ຸ້ມຄອງການອອກຈ າໜາ່ຍຫ ຼັກຊຼັບໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນໜຶີ່ງ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບລໍສິຼັດອອກ

ຈ າໜາ່ຍຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ບລໍສິຼັດຈດົທະບຽນ  

ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄວຸ້າການສະເໜີອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 2-3 ກໍລະນີ; ສືບຕໍໍ່ສົມທົບກຼັບ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືີ່ອກະກຽມຄວາມພຸ້ອມຂອງລຼັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫຸ້ມີຄວາມເຂຼັັ້ມແຂງ; ປັບປ ງ
ເງືີ່ອນໄຂການອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນໜຶີ່ງ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂການຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນສອງ ເພືີ່ອໃຫຸ້ແທດເ
ໝາະກຼັບເງືີ່ອນໄຂຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດໃຫຸ້ຫ າຍຂຶັ້ນ; ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບຼັນດາບໍລິສຼັດຈົດ
ທະບຽນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ, ການນ າໃຊຸ້ທຶນທີີ່ລະດົມໄດຸ້
ຈາກການອອກຈ າໜ່າຍຫ ຼັກຊຼັບ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງກອງປະຊຸມຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ. 
ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ຈະປະສານສົມທົບກຼັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືີ່ອປັບປ ງນິຕິກ າກ່ຽວກຼັບການຂະຫຍາຍເວລາປະຕິບຼັດ

ມາດຕະຖານດຸ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສ າລຼັບວິສາຫະກິດທີີ່ຮຼັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE); 

ກະກຽມປະເມີນຄວາມພຸ້ອມການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ CG Guideline ແລະ ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງບຼັດປະເມີນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ 

CG Guideline (Lao CG Scorecard), ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈຼັດຝຶກອົບຮົມ ເພືີ່ອສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈພືັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບ

ບົດແນະນ າວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG Guideline) ໃຫຸ້ແກ່ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສຼັດເປົັ້າໝາຍຈົດ

ທະບຽນ. 

3.3 ການຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຂຼັັ້ນສອງ 

ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ໂດຍການກວດກາທາງເອກະສານ 
ແລະ ລົງກວດກາກຼັບທີີ່; ຊຸກຍ ຸ້ ຕລຊລ ຕິດຕາມສະພາບການເໜຼັງຕີງຂອງລາຄາຮ ຸ້ນຂອງບຼັນດາບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ, ການ
ຊືັ້-ຂາຍຫ ຼັກຊຼັບທີີ່ບໍໍ່ຍ ຕິທ າ ແລະ ລາຍງານຜົນການຊືັ້-ຂາຍຫ ຼັກຊຼັບໃຫຸ້ແກ່ມວນຊົນຮຼັບຮ ຸ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າ
ຜະລິດຕະພຼັນຫ ຼັກຊຼັບທີີ່ເໝາະສົມກຼັບຕະຫ າດທຶນລາວ ເພືີ່ອສຸ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫຸ້ຜ ຸ້ລົງທຶນສາມາດລົງທຶນໃນຫ ຼັກຊຼັບໃຫຸ້ຫ າຍຂຶັ້ນ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການນ າເອົາຮ ຸ້ນໄປເປັນຮ ຸ້ນອຸ້າງອີງເພືີ່ອອອກໃບຢັັ້ງຢືນສິດ (DR) ພຸ້ອມທຼັງ ສຸ້າງກົນໄກ ເພືີ່ອຮອງຮຼັບ

ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ; ສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າ ແລະ ສຸ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫຸ້ແກ່ການສຸ້າງກະດານຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຂອງບໍລິສຼັດຂະຫນາດນຸ້ອຍ-
ກາງ ເພືີ່ອໃຫຸ້ວິສາຫະກິດດຼັົ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຜ່ານຕະຫ າດທຶນ. 
3.4 ການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ນຼັກວຊິາຊບີທ ລະກດິຫ ຼັກຊຼັບ 

ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄ ຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ຜ່ານການກວດກາທາງເອກະສານ ແລະ ລົງກວດກາກຼັບທີີ່; ສຸ້າງປຶັ້ມຄ ່ມືກ່ຽວກຼັບການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດການ
ຫ ຼັກການຄ ຸ້ມຄອງ ບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ ຕາມແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ (Risk-Based Supervision) ສ າລຼັບພະນຼັກງານຂອງ 
ສຄຄຊ ແລະ ຊຸກຍ ຸ້ບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕາມຫ ຼັກການດຼັົ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີັ້, ຈະຕິດຕາມບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບໃນ
ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ AML ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍ ຸ້ການປັບປ ງແກຸ້ໄຂບຼັນຫາຕາມຜົນ
ການກວດກາປີ 2019 ຂອງບໍລິສຼັດຫ ຼັກຊຼັບ. ພຸ້ອມນີັ້, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄ ຸ້ມຄອງນຼັກວິຊາຊີບທີີ່ໄດຸ້ຮຼັບການ
ຮຼັບຮອງຈາກ ສຄຄຊ ເພືີ່ອຫຼັນພວກກ່ຽວໃຫຸ້ເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງມືອາຊີບ. 
3.5 ການປກົປ້ອງຜ ຸ້ລງົທນຶລາຍຍອ່ຍ 

ເພືີ່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ລົງທຶນ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ມວນຊົນຊາບ ກ່ຽວກຼັບ
ວຽກງານຕະຫ າດທຶນ, ປັບປ ງຊ່ອງທາງການຮຸ້ອງຟ້ອງ ຫ ື ແຈຸ້ງຄວາມຈາກສຼັງຄົມ ໃຫຸ້ກວຸ້າງຂວາງຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ. ເພືີ່ອ
ປະຕິບຼັດຕາມຄ າສຼັົ່ງ 02/ນຍ ສຄຄຊ ຈະຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງ ນິຕິກ າທີີ່ຕິດພຼັນກຼັບການປົກປ້ອງຜ ຸ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ 
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ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ແລະ ປະສານສົມທົບກຼັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືີ່ອປັບປ ງນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກຼັບພາກສ່ວນ
ອືີ່ນທີີ່ຕິດພຼັນກຼັບວຽກງານດຼັົ່ງກ່າວ ໃຫຸ້ສ າເລຼັດຕາມແຜນທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ ເພືີ່ອໃຫຸ້ຕົວຊີັ້ວຼັດດຼັົ່ງກ່າວ ໄດຸ້ຮຼັບການປັບປ ງດີ
ຂຶັ້ນ. 
3.6 ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ ່ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມຮ ຸ້ແກມ່ວນຊນົ  

ເພືີ່ອເຮຼັດໃຫຸ້ມວນຊົນມີຄວາມຮຼັບຮ ຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ນຼັບມືັ້ນຼັບຫ າຍຂຶັ້ນ, 
ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ໂດຍປັບປ ງເນືັ້ອໃນ ແລະ ຮ ບແບບໂຄສະນາ ເພືີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກຼັບ
ແຕ່ລະກ ່ມເປົັ້າໝາຍຜ່ານຊ່ອງທາງໂຄສະນາຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫຸ້ສຼັງຄົມໄດຸ້ຮຼັບຮ ຸ້ຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ ຈະ
ລົງເລິກຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງກາຕ ນເອນິເມຊຼັນເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືສືີ່ສານທີີ່ໜຸ້າສົນໃຈ ແລະ ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຕະຫ າດ
ທຶນ ສ າລຼັບມວນຊົນ; ສືບຕໍໍ່ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕາມແຜນການຮ່ວມມືກຼັບ ສະຖາບຼັນສົົ່ງເສີມກ າມະການບໍລິສຼັດໄທ (IOD) ໃນ
ການກໍໍ່ສຸ້າງຄ ຝຶກສະເພາະດຸ້ານ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານຫ ຼັກຊຼັບ ເພືີ່ອເປັນຜ ຸ້ສົົ່ງຕໍໍ່ຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ປະສົບການ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກຼັບ 
ວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແນໃສ່ຜ ຸ້
ບໍລິຫານຂອງບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນ ຫຼັນໄປສ ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບເທືີ່ອລະກຸ້າວ. 
3.7 ການຮວ່ມມສືາກນົ 

ເພືີ່ອຍົກສ ງການພຼັດທະນາວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ສປປ ລາວ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຄຄຊ ສ.ປ ຈີນ, ຄຄຊ ສສ.ຫວຽດນາມ, ກລຕ ໄທ, ຄຄຊ ສ.ເກົາຫ ີ, ຍີີ່ປ ່ນ, CPA Australia, IOD 
ໄທ ແລະ ອືີ່ນໆ; ສືບຕໍໍ່ສຸ້າງສາຍພົວພຼັນຮ່ວມຫ າຍຝ່າຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການຮ່ວມມືໃນການພຼັດທະນາຕະຫ າດທຶນໃນຂອບ 
5 ປະເທດເຂດແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂອບອາຊຽນ ພຸ້ອມທຼັງຄົັ້ນຄວຸ້າຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ
ໂຄງການເຊືີ່ອມໂຍງຕ່າງໆ ໃນຂອບຕະຫ າດທຶນອາຊຽນ; ສືບຕໍໍ່ຮ່ວມມືກຼັບບຼັນດາອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: 
ອົງການ IFC, ກ ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພຸ້ອມຮອບດຸ້ານ ໃນການສະເໜີເປັນສະມາຊິກສົມບ ນຂອງ

ອົງການ IOSCO ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີີ່ຕິດພຼັນ ແລະ ອືີ່ນໆ. ພຸ້ອມນີັ້, ຈະສ ຸ້ຊົນໃຫຸ້ໄດຸ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ

ໂຄງການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫ ືອຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລ ກຊ າບວກ (LAO/032) ຕາມແຜນການ. 
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ຂໍໍ້ມ ນຕດິຕໍໍ່ 

 

ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ (ສຄຄຊ) 

ທີີ່ຕຼັັ້ງສ ານຼັກງານ: ບຸ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ. 

 

PO. Box: 19 

Phone: (856-21) 217770 

Fax: (856-21) 217806 

E-mail: lsco@lsc.gov.la 

Website: www.lsc.gov.la 

ໂທລະສຼັບສາຍດ່ວນ: 1602 

Facebook: ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ 

Youtube: ລາຍການ ເສຼັັ້ນທາງສ ່ຕະຫ າດທຶນລາວ. 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 

1) ລາຍຊືີ່ບໍລິສຼັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ຼັກຊຼັບລາວທຼັງໝົດ (ຮອດທຸ້າຍປີ 2019) 

ລ າດຼັບ ລາຍຊືີ່ ຊືີ່ຫຍໍໍ້ ເບໂີທຕດິຕໍໍ່ 

1 ທະນາຄານການຄຸ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທຄຕລ ຫ ື BCEL 021 213 200 

2 ບໍລິສຼັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຜ-ຟຟລ ຫ ື EDL-GEN 021 316 142 

3 ບໍລິສຼັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ລວມຊ ຫ ື LWPC 021 415 477 

4 ບໍລິສຼັດ ປີໂຕຣລຸ້ຽມເທຣດດິັ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ປທລ ຫ ື PTL 021 264 834 

5 ບໍລິສຼັດ ສ ວຼັນນີ ໂຮມເຊຼັນເຕີ ມະຫາຊົນ ສ.ວ.ນ ຫ ື SVN 021 415 645 

6 ບໍລິສຼັດ ພ ສີກໍໍ່ສຸ້າງ ແລະ ພຼັດທະນາ ມະຫາຊົນ ພກພ ຫ ື PCD 021 265 394 

7 ບໍລິສຼັດ ຊີມຼັງລາວ ມະຫາຊົນ ບຊລ ຫ ື LCC 021 412 111 

8 ບໍລິສຼັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່າສິນເຊືີ່ອ ມະຫາຊົນ ມຫທຊ ຫ ື MHTL 021 418 062-6 

9 ບໍລິສຼັດ ລາວອາໂກຣເທຼັກ ມະຫາຊົນ ລອທ ຫ ື LAT 021 520 715 

10 ບໍລິສຼັດ ວຽງຈຼັນເຊຼັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ວຈຊຕ ຫ ື VCL 021 288 299 

11 ບໍລິສຼັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົົ່າສິນເຊືີ່ອ ມະຫາຊົນ ລອຊ ຫ ື LALCO 021 410 551 
 

2) ລາຍລະອຽດຂອງສະຖາບຼັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ຼັກຊຼັບ 

ປະເພດສະຖາບຼັນສືີ່ກາງ ລ າດຼັບ ຊືີ່ບລໍສິຼັດ ເບໂີທຕດິຕໍໍ່ 

ບລໍສິຼັດຫ ຼັກຊຼັບ 1 ບໍລິສຼັດ ຫ ຼັກຊຼັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກຼັດ 021 265 477 
2 ບໍລິສຼັດ ຫ ຼັກຊຼັບ ລຸ້ານຊຸ້າງ ມະຫາຊົນ 021 265 468 
3 ບໍລິສຼັດ ຫ ຼັກຊຼັບ ລາວ-ຈີນ ຈ າກຼັດ 021 419 222 
4 ບໍລິສຼັດ ເອພີເອຼັມ ລາວ ຈ າກຼັດ 021 253 418 

ບລໍສິຼັດກວດສອບ 1 ບໍລິສຼັດ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີັ້ເຮົັ້າສ໌ກ ເປີັ້ສ໌ (ລາວ) 021 222 717 
2 ບໍລິສຼັດ ເຄພີເອຼັມຈີລາວ ຈ າກຼັດ 021 454 240 
3 ບໍລິສຼັດ ເອີນ ແອນ ຢັງ (ລາວ) ຈ າກຼັດ 021455 077 
4 ບໍລິສຼັດ ດີລອຍ (ລາວ) ຈ າກຼັດ 021 419 300 

ບລໍສິຼັດປະເມນີມ ນຄາ່
ຊຼັບສນິ 

1 ບໍລິສຼັດ ຊິມ ພອບເພີຕີັ້ ຄອນເຊົາເທິັ້ນ ຈ າກຼັດ +662 5304333 
2 ບໍລິສຼັດ ລາວປະເມີນຊຼັບສິນ ຈ າກຼັດ 030 5080163 

3 
ບໍລິສຼັດ ປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ ແກຣນທ໌ ເຊີແມນ 
(ລາວ) ຈ າກຼັດ 

020 97799508 

4 ບໍລິສຼັດ ລາວ ສາກົນ ປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ ຈ າກຼັດ 020 55716119 
5 ບໍລິສຼັດ ເອເຊຍໂລຕຼັດ ປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ ຈ າກຼັດ 020 55569999 
6 ບໍລິສຼັດ ລາວ ເຈິັ້ງຊີນ ປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ ຈ າກຼັດ 020 54542169 
7 ບໍລິສຼັດ ລາວວາລ  ປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ ຈ າກຼັດ 020 22229744 
8 ບໍລິສຼັດ ຣິດແອບໄພຣໂຊ ຈ າກຼັດ +6662 5156090 
9 ບໍລິສຼັດ ເຄເຄ ລາວ ປະເມີນມ ນຄ່າຊຼັບສິນ ຈ າກຼັດ 020 55655753 
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ບລໍສິຼັດຈຼັດລ າດຼັບຄວາມ
ໜຸ້າເຊືີ່ອຖ ື

1 ບໍລິສຼັດ TRIS Rating Co., Ltd +66 2098 3035 

ທະນາຄານດ ແລຊຼັບສນິ 1 ທະນາຄານກ ງເທບ ຈ າກຼັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ 

021 213 560 

2 ທະນາຄານ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄຸ້າຈີນ ຈ າກຼັດ 
ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ 

021 258 888 

3 ທະນາຄານ  ແຫ່ ງປະເທດຈີນ  ຈ າກຼັ ດ  ສ າຂ າ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ 

021 228 888 
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ສ ານຼັກງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ຼັກຊຼັບ 

ທີີ່ຢ :່ ບຸ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ 

ໂທ: +(856-21) 217 770 

ເວຼັບໄຊທ: https://www.lsc.gov.la 

ອເີມລ໌: Lsc@lsc.gov.la 
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